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Marktactueel

Stelling: ‘Duurzame soja voor iedereen is 
een utopie’

a)  Eens. De vleesconsumptie vereist een 
enorme hoeveelheid soja waaraan we 
nooit kunnen voldoen.

b)  Oneens. Met een goede regulering en 
certificering is het mogelijk om alle 
soja duurzaam te maken.

c)  De economische crisis maakt alle initi-
atieven op het gebied van duurzaam-
heid kwetsbaar.

d)  Anders, namelijk …

Volgens Sijas Akkerman, teammanager 
Landbouw & Economie van de stichting Natuur en Milieu, 
is met een goede regulering, certificering en een beetje 
extra geld het mogelijk om op termijn alle soja duurzaam 
te produceren. “De definitieve RTRS-standaard levert nog 
onvoldoende duurzaamheidswinst op, maar is een stap in 
de goede richting. Het toont dat duurzame soja geen utopie 
is en dat sojaverwerkers en -gebruikers hun verantwoorde-
lijkheid nemen. Als lid van de Sojacoalitie vindt Natuur en 
Milieu dat, nu de RTRS-standaard is vastgesteld, bedrijven 
zo snel mogelijk een markt voor RTRS-soja moeten creëren. 
Daarnaast moet RTRS zich ontwikkelen tot echt duurzame 
soja. Wij roepen de bedrijven op om dit jaar nog een tijdge-
bonden stappenplan te presenteren waarin ze aangeven hoe 
ze zullen komen tot duurzame soja voor iedereen.”

Ook Solidaridad, initiatiefnemer en bestuurder van RTRS, 
kiest voor b. Coördinator van het sojaprogramma, Gert van 
der Bijl: “Verantwoorde soja voor iedereen kan. Maar dat 
gaat niet vanzelf. Alles staat of valt met de bereidheid van 
de hele keten om aan een oplossing te werken. De kans dat 
het lukt, neemt toe naarmate meer partijen zich bij RTRS 
aansluiten. De samenwerking in de keten tussen sojatelers, 
foodsector en milieu- en ontwikkelingsorganisaties is nog 
broos. Succes vergt dat sojatelers investeren in duurzame 
productie en dat handelsmultinationals en de foodsector 
over de brug komen met hun inkoopmacht. Sojatelers moe-
ten erop vertrouwen dat er een markt is voor verantwoorde 
soja. De vlees-, eier- en zuivelsector en hun grootste klanten, 
de supermarkten, moeten verantwoording nemen voor de 
duurzame herkomst van het veevoer.” 

Milieu Centraal kiest in de huidige situatie ook voor b. Mari-
ken Stolk van de communicatie-afdeling legt uit: “De meeste 
soja wordt gebruikt als veevoer. De grootschalige sojateelt 
in Zuid-Amerika gaat gepaard met milieuproblemen zoals 
ontbossing, uitstoot van broeikasgassen, negatieve effecten 
van bestrijdingsmiddelen en genetische modificatie. De RTRS 
is een begin om deze problemen aan te pakken, vooral om 
soja-gerelateerde ontbossing tot staan te brengen. Voor de 
huidige productie van soja is dan uiteraard genoeg grond. 
Maar door de toenemende vraag naar dierlijke producten uit 
ontwikkelingslanden en opkomende economieën zal er in de 
toekomst niet voldoende grond zijn voor de vraag naar vee-
voer. De keuze is dan of een toename in de consumptie van 
dierlijke eiwitten, of behoud van het regenwoud.”

Reageren op onze nieuwe stelling? 
Ga naar www.vmt.nl, button opinie

Stelling

Internationaal gecerti-
ficeerde soja in 2011
Volgend jaar komt er een productiestandaard voor duurzame soja. 
De Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) ging akkoord met 
aangescherpte principes en criteria tijdens haar vijfde jaarvergade-
ring.
Het akkoord over de nieuwe productiestandaard maakt het mogelijk 
dat er een RTRS-certificering komt. De RTRS is een internationaal 
initiatief van boeren, maatschappelijke organisaties en de sojaver-
werkende industrie voor de verduurzaming van sojaproductie.
Nationale expertgroepen werkten principes en criteria voor 
verduurzaming van de sojaproductie uit, waarna auditors en 
producenten ze in de praktijk testten. Een internationale stakehol-
dersgroep gebruikte de bevindingen om een nieuwe set principes 
en criteria op te stellen voor certificering. Een publieke consultatie-
ronde maakte hier ook onderdeel van uit. 
De Nederlandse Task Force Duurzame Soja hielp mee bij de tot-
standkoming van de certificering van soja. “De Nederlandse Task 
Force Duurzame Soja streeft naar een snelle toename van de pro-
ductie van verantwoorde soja. De Task Force zet zich in om er voor 
te zorgen dat eind 2015 de hoeveelheid soja die nodig is voor de 
Nederlandse markt, geproduceerd is volgens RTRS-principes en cri-
teria”, zegt Frans Claassen, directeur van het Productschap Marga-
rine Oliën en Vetten (MVO) en tevens voorzitter van de Task Force.
• www.responsiblesoy.org

Specificaties
Fabrikanten kunnen binnenkort 
de specificaties van huismerk-
artikelen aanzienlijk efficiënter 
beheren. Bas van Driel, direc-
teur Opinion Consultancy, 
onthulde dit tijdens de VMT-bij-
eenkomst ‘Efficiënter omgaan 
met specificaties’. 
Opinion Consultancy (voorheen 
Foodscore), waarbij alle grote 
retailers zijn aangesloten voor 
het beheer van hun specifica-
ties, heeft daarvoor een nieuwe 
volledig web-based leveran-
ciersmodule ontwikkeld. 
De consultant introduceert de 
nieuwe leveranciersmodule 
momenteel bij fabrikanten. 
Behalve voor de communicatie 
richting de retail kunnen zij de 
module ook gebruiken richting 
hun eigen toeleveranciers. 
Daarvoor maakt de fabrikant 
een productspecificatie aan 
en verzoekt zijn toeleverancier 
deze in te vullen. Via verschil-
lende autorisatiestappen wordt 
de specificatie bij-, en uiteinde-
lijk, vastgesteld.
• www.opinion-group.com

Dioxinetest
Het laboratorium TLR in Rot-
terdam heeft terecht geen 
overschrijdingen dioxine in de 
onderzochte monsters Oekra-
iense maïs gevonden, aldus 
het Oekraïense ministerie van 
Landbouw.
“Hercontroles van deze en 
andere monsters brachten geen 
hoge waarden aan het licht”, 
aldus technisch directeur Harm 
Janssens. Meest waarschijnlijk 
is er sprake geweest van een 
zogeheten ‘hot spot’. Dat is een 
zeer lokale, erg hoge besmet-
ting die bij het bemonsteren 
niet is ontdekt door de douane 
in de Oekraïne.
• www.ukrinform.ua/eng


